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Prymas Glemp  
odszedł do Domu Ojca  

Małgorzata Jędrzejczyk 
Ksiądz kardynał Józef Glemp, Prymas senior, nie żyje. Od-

szedł wczoraj (23.01.2013 r. przyp. red.) o godzinie 21.30         
w warszawskim szpitalu po ciężkiej chorobie nowotworowej 
płuc. 

 

Prowadził polski Kościół w trudnych czasach. Nominację na 
Prymasa Polski przyjął 7 lipca 1981 r., półtora miesiąca po śmier-
ci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i niemal dwa miesiące po za-

machu na Jana Pawła II. Niezłomny Prymas Tysiąclecia był dla swojego następcy przykładem służby Kościoło-
wi w trudnych czasach komunizmu. Zaledwie pięć miesięcy po objęciu urzędu Prymasa Polski przez ks. kard. 
Józefa Glempa wybuchł stan wojenny. – Kościół broni każdego życia, a więc w stanie wojennym będzie wołał, 
gdzie tylko może, o spokój, o zaniechanie gwałtu, o zażegnanie bratobójczych walk. Nie ma większej wartości 
nad życie ludzkie, dlatego sam będę wołał o rozsądek nawet za cenę narażenia się na zniewagi i będę prosił, na-
wet gdybym miał iść boso i na kolanach błagać: nie podejmujcie walki Polak przeciwko Polakowi – głosił ks. 
abp Glemp 13 grudnia 1981 r. wieczorem w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Starał się powstrzy-
mać rozlew krwi, nie dopuścić do walki. Zaangażował się w pomoc uwięzionym i represjonowanym. Zapraszał i 
przyjmował w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny. 

Posługę arcybiskupa metropolity warszawskiego sprawował od 7 lipca 1981 r. do 5 stycznia 2007 roku. W la-
tach 1981-2004 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a do 2009 r. pełnił funkcję Prymasa Pol-
ski. Przeżył 83 lata, z tego 56 lat w kapłaństwie. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę nadania godności kardynal-
skiej. 
We wdzięcznej pamięci wiernych zapisze się jako Prymas, który przewodził polskiemu Kościołowi w drama-
tycznym czasie przełomów.    (Tekst: „Nasz Dziennik” 24 stycznia 2013 r.) 

 

 
GMINA JASIENICA ZROBIŁA KOLEJNY KROK  

W STRONĘ POWSTANIA STREFY EKONOMICZNEJ 
 
W ostatnich dniach Śląski Urząd Marszałkowski 

poinformował o pomyślnej dla Gminy Jasienica we-
ryfikacji i pozytywnej ocenie wniosku złożonego 
przez Wójta Gminy Jasienica w sprawie „Komplek-
sowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod dzia-
łalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym         
w Gminie Jasienica”. Tym samym aż 85% kosztów 
inwestycji (ponad 23 miliony złotych) trafi do 
gminnej kasy z przeznaczeniem na tą unikalną        
w skali kraju inwestycję. Ocena merytoryczno-
techniczna wniosku, dokonana została przez Komi-
sję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów 
z dziedziny wsparcia pośredniego przedsiębiorstw, 
transferu technologii i innowacji. W wyniku tej 
oceny projekt Gminy Jasienica uzyskał pozytywną 
ocenę, tj.32,10 pkt. co stanowi 80,25% maksymal-

nej ilości punktów. Biorąc pod uwagę ocenę Komi-
sji,  Zarząd Województwa Śląskiego wybrał wnio-
sek Gminy Jasienica do dofinansowania i przekazał 
go do Referatu ds. kontraktacji projektów celem 
podpisania umowy o dofinansowanie. 

Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Przemysłowa to 
pomysł Wójta Jasienicy, Janusza Pierzyny, który od 
kilkunastu miesięcy czyni starania, aby doprowa-
dzić do powstania w gminie miejsca przyjaznego 
dla inwestorów i rozwoju działalności gospodarczej. 
Podmioty działające w Strefie zasilą w przyszłości 
budżet Gminy a mieszkańcom stworzą nowe miej-
sca pracy. „Stoję na stanowisku, że w czasie kryzysu 
musimy inwestować a nie sprzedawać majątek 
Gminy, stąd pomysł powstania Niskoemisyjnej Stre-
fy Ekonomicznej, który doczekał się zresztą 

Foto: Łukasz Szelemiej 

Wydawca miesięcznika samorządowego „Jasienica”:  Gmina  Jasienica 
Realizacja wydawnicza: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 1360,  tel.:33 821 20 56; e-mail: 
gok@jasienica.pl; Redaktor naczelny Romuald Bożko, e-mail: braldo@interia.pl;  Sekretarz redakcji: Kuba Mazur       
e-mail: kuba.mazur@jasienica.pl ; Red. techniczny, skład: Zofia Polok, e-mail: polzo@vp.pl ;  
Druk: „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dubois 4 
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania bez uprzedniego powiadomienia au-
tora, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
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 „ Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczamy,           
że wstępujemy w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby nasze małżeństwo było 
zgodne, szczęśliwe i trwałe”. 

ZŁOTE GODY 
 
Dnia 30 stycznia 2013 roku Zastępca Wójta Gminy Jasienica Krzysztof Wieczerzak wręczył  Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP  39. parom małżeńskim z terenu naszej gminy. Meda-
lami odznaczeni zostali: 
 
• Maria i Alojzy Brudny, 
• Maria i Marian Brzukała, 
• Joanna i Stefan Chwistek, 
• Helena i Władysław Czarnieccy, 
• Ludmiła i Ludwik Czylok, 
• Zofia i Ryszard Dankowscy, 
• Anna i Helmut Fender, 
• Genowefa i Ferdynand Grelow-

scy, 
• Monika i Franciszek Gruszczyk, 
• Zofia i Erwin Heinrich, 
• Anna i Bronisław Jachniak,  
• Cecylia i Józef Janota, 
• Helena i Andrzej Jasińscy, 
• Elżbieta i Franciszek Jochacy, 
• Aniela i Antoni Jochacy, 
• Maria i Rudolf Kareta, 
• Hermina i Dominik Karodek 

(Państwo obchodzą 60-lecie ślu-
bu, jednak wcześniej nie zostali 
odznaczeni), 

• Helena i Adam Kukla, 

• Helena i Władysław Kulas, 
• Alicja i Fryderyk Kuś, 
• Stefania i Stefan Leśnik, 
• Helena i Ryszard Macura, 
• Antonina i Bronisław Mamorscy 
• Helena i Józef Michalik, 
• Genowefa i Andrzej Moś,  
• Emilia i Henryk Obracaj, 
• Emma i Ludwik Ochodek, 
• Irena i Mariam Polaczek, 
• Aleksandra i Michał Podosek, 
• Emilia i Stanisław Smyrak, 
• Zofia i Marian Stańco, 
• Janina i Franciszek Suchy,  
• Bernadeta i Józef Szczyrbowscy, 
• Irena i Jan Świetlik, 
• Lora i Andrzej Teter, 
• Irena i Władysław Wyrobek,  
• Emilia i Józef Zamarscy, 
• Gertruda i Bronisław Zawada, 
• Zofia i Stanisław Zbijowscy. 

Poza tym w uroczystości uczestni-
czyły 4 pary małżeńskie, które w 
latach poprzednich odebrały meda-
le, a  w tym roku świętowały kolej-
ne jubileusze pożycia małżeńskie-
go: 
• Hermina i Władysław Klimczak, 
• Agnieszka i Henryk Szpałek, 
• Maria i Franciszek Swoboda, 
• Bronisława i Franciszek Maku-

chowscy. 
 
Zastępca Wójta Gminy złożył jubi-
latom serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia, spokoju i szacunku od 
osób najbliższych oraz podzięko-
wał za wszystko co uczynili dla 
rozwoju naszej małej Ojczyzny – 
Gminy Jasienica. 

Katarzyna Szczypka 
Kierownik USC

  
 

GMINA JASIENICA ZROBIŁA KOLEJNY KROK 

W STRONĘ POWSTANIA STREFY EKONOMICZNEJ 

 
wielu pozytywnych opinii ze strony specjalistów”   - 
mówi Janusz Pierzyna.  

W roku 2007, za sumę 1 mln 300 tyś. złotych, 
Gmina Jasienica kupiła 71ha gruntów w Między-
rzeczu Dolnym. Trzy lata później zostało uchwalo-
ne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Jasienica” a w 2011 
roku Uchwałą Rady Gminy Jasienica zmieniono 
fragment miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Międzyrzecza Dolnego. Po pro-
cesie restrukturyzacji wartość zakupionego terenu 
szacuje się, na dzień dzisiejszy, na kwotę 70 mln 
złotych, zatem majątek Gminy stale się powiększa. 
Po opracowaniu planu zagospodarowania, został 
złożony wniosek do Śląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego o dofinansowanie kompleksowego uzbroje-
nia terenu. Całość prac dotyczących uzbrojenia te-

renu w Międzyrzeczu Dolnym została określona na 
kwotę ponad 27 milionów złotych.  

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu: 
I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje         
i przedsiębiorczość,  Gmina Jasienica wystąpiła      
o  ponad 23 miliony, z własnych środków dołoży    
4 miliony. Wysokość kwoty dofinansowania świad-
czy o rozmachu inwestycji planowanej w Gminie 
Jasienica. „Dla mnie to jeden z najradośniejszych 
dni w mojej pracy. Cieszy również fakt, że wbrew 
pojawiającym się, co jakiś czas, informacjom o nie-
realności pomysłu, staje się on, po decyzji Zarządu 
Województwa Śląskiego, możliwy do zrealizowa-
nia”  -  mówi Wójt Janusz Pierzyna i zapowiada 
wytężoną pracę nad realizacją inwestycji. 

Jakub Mazur 
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STROJE REGIONALNE WRACAJ Ą DO ŁASK 
  

Pomysł  dotyczący zakupu strojów ludowych 
Śląska Cieszyńskiego dla pracowników Urzędu 
Gminy w Jasienicy odbił się szerokim echem 
nie tylko w lokalnych mediach, ale też w ogól-
nopolskim „TELEXPRESSIE” i „PANORA-
MIE”.  
Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie i naro-
dziło się wiele pytań, wynikających przede 
wszystkim, z niedoinformowania lub nieuważ-
nego prześledzenia prasowych doniesień.   
O co zatem chodzi?   
Pracownicy Urzędu Gminy w Jasienicy bardzo 
często pomagają w organizacji i obsłudze róż-
nych wydarzeń odbywających się na terenie 
gminy. Uczestniczą m.in. w Dożynkach, Lecie 
w Jasienicy, Dniu Stracha Polnego oraz okazjo-
nalnych imprezach promujących gminę poza 
lokalnym środowiskiem. Biorąc pod uwagę 
fakt, że tradycję i nieprzeliczalne na pieniądze, 
wartości kulturowe trzeba kultywować, aby nie 
popadły w zapomnienie, pojawił się pomysł, 
aby wykorzystać fundusze unijne i zakupić stro-
je ludowe, w których urzędnicy występowaliby 
podczas wymienionych wyżej uroczystości. 
Take stroje mogłyby również służyć lokalnej 
społeczności, chociażby na zasadzie wypoży-
czeń czy organizowania wystaw promujących 
obyczaje czy obrzędy Śląska Cieszyńskiego. 
Nieprawdziwa jest zatem informacja, jakoby 
urzędnicy mają  paradować w pracy  ubrani „na 
ludowo”. 
 Od kilku lat można pozyskiwać środki na kul-
tywowanie tradycji i kultury w ramach Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-
2013. W programie istnieje  tzw. fundusz mi-
kroprojektów. Jest to fundusz, z którego pienią-
dze nie mogą być przeznaczone na inwestycje 
(budowa dróg, chodników, oświetlenia itp.), ale 
na krzewienie lokalnej kultury i podtrzymywa-
nie tradycji. I właśnie w tym Programie i w ra-
mach takiego funduszu można było znaleźć 
pieniądze na sfinansowanie pomysłu. W złożo-
nym przez Urząd Gminy Jasienica wniosku 
znalazło się dofinansowanie zakupu 41 sztuk 
strojów regionalnych na potrzeby urzędu, 10 
strojów regionalnych dla strony czeskiej, a tak-
że albumu dotyczącego tradycji i obrzędów Ślą-
ska Cieszyńskiego. Wniosek przewiduje 85% 
dofinansowanie ze środków UE, 10% dofinan-
sowanie z budżetu państwa i zaledwie 5% 
wkładu własnego. Komercyjny koszt zakupu 
jednego stroju wynosi 1500,00 złotych. Uzy-
skując  dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych w wysokości 95% , do zakupu jednego 

stroju gmina dopłaca jedynie 75,00 złotych. Jest zatem jasne, 
że taka inwestycja w kulturę się opłaca i błędem byłoby nie 
wykorzystanie takich funduszy. 
Warto przypomnieć, że na podobnych zasadach Gmina Ja-
sienica, poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, zdo-
była pieniądze na stroje ludowe dla Zespołu Regionalnego 
„Jasieniczanka” i Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie”.  
Zespół Regionalny "Jasieniczanka" liczy 28 osób. Członko-
wie tego zespołu do tej  pory występowali  w  strojach  wy-
pożyczonych głównie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki 
Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 
2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju w zakresie małych projektów, udało się pozyskać 
środki na zakup 28 kompletów strojów ludowych, w których 
„Jasieniczanka” występuje na imprezach gminnych i ze-
wnętrznych promujących rodzimy folklor. Kwota dofinan-
sowania strojów dla „Jasieniczanki” wyniosła 70% , środki 
własne stanowiły 30% całej kwoty.  Z kolei w ramach Pro-
jektu "Tradycyjny strój regionalny elementem tożsamości 
kulturowej obszaru LGD Ziemia Bielska" udało się pozyskać 
środki na zakup 31 kompletów strojów dla Zespołu Regio-
nalnego „Międzyrzeczanie”. Tu również kwota dofinanso-
wania wyniosła 70% i 30% środków własnych. Ze środków 
własnych gminy zakupiono stroje regionalne dla zespołów 
„Grodźczanie” i „Bierowianie” oraz  dla kół gospodyń wiej-
skich. 
Biorąc pod uwagę fakt, że dbałość o dobra kultury i tradycji 
powinny leżeć na sercu każdemu włodarzowi „małej ojczy-
zny”, wydaje się, że pomysł Wójta Pierzyny przetrwa na-
stępne pokolenia. 

Jakub Mazur

„Nie wstydźcie się swojej tożsamości” – Jan Paweł II 
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
(lub po prostu WOŚP), to ogólnopolska fun-
dacja charytatywna stworzona przez Jurka 
Owsiaka, której celem jest pomoc niemowla-
kom, noworodkom oraz dzieciom niepełno-
sprawnym. Co roku w jednym dniu, w całej 
Polsce organizowane są imprezy, pod tym 
samym hasłem. Głównym celem jest zebra-
nie jak największej sumy pieniędzy, która 
zostanie przeznaczona na zakup aparatury 
medycznej i sprzętu dla ośrodków opieki 
zdrowotnej.  

W tym roku w Polsce 13. stycznia, odbył 
się już 21. Finał WOŚP, a jego hasło brzmia-
ło: „Gramy dla ratowania życia dzieci i god-
nej opieki seniorów”. W Gimnazjum w Ja-
sienicy, to wydarzenie miało miejsce jedena-
sty raz i jak co roku, nie zabrakło tam wielu 
atrakcji przygotowanych przez grono peda-
gogiczne oraz uczniów.  

Imprezę rozpoczęła Dorota Pękala - dy-
rektor gimnazjum, która powitała wszystkich 
zebranych i zaznajomiła z przewidywanym 
programem, a prowadzące: Kinga Huczko, 
Karolina Ryrych i Klaudia Olearczyk - 
przedstawiły historię WOŚP. 

Zaraz po nich, wystąpiła uczennica Gim-
nazjum w Jasienicy - Zuzanna Gwizdoń, któ-
ra zaprezentowała jazzowo-hip-hopowy ta-
niec. Następnie swe umiejętności taneczne 
prezentowały dziewczyny z zespołu „Da-
niel’s virgins” w składzie: Justyna Giel, Li-

dia Kłaptocz, Kinga Zahradnik, Sylwia Dudka i Barbara Kłap-
tocz. Po ich występie, na scenie pojawiły się dzieci  z klasy 2a 
ZSP w Jasienicy, pod opieką Katarzyny Łodej. Uczniowie prze-
brani za Mikołajki i Mikołajów zaprezentowali przygotowany 
specjalnie na tę okazję taniec.  

Na scenie wystąpili też laureaci Szkolnego Konkursu Pio-
senki Anglojęzycznej: Grzegorz Grabowski z zespołem, Kinga 
Huczko, duet - Joanna Stroka i Anna Biel oraz Anna Witkowska 
i Krzysztof Biel.  

Kolejny pokaz dała Marzena Biesok, przedstawiając układ 
taneczno-akrobatyczny, którego nie powstydziłaby się niejedna 
gimnastyczka. Zaraz po niej, na scenie, zaprezentowały się ze-
społy Domu Kultury „Włókniarz” z Bielska-Białej oraz działa-
jące przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Nasz koncert 
uświetniły Natalia i Kasia Kwaśny, prezentując swoje umiejęt-
ności wokalne. Jak co roku, koncertował Big - Band, pod dyrek-
cją Stanisława Urbana. Wystąpił również, absolwent naszego 
gimnazjum, finalista programu „Must be the music” Tomasz 
Madzia. Zaraz po nim, na scenie, pojawili się laureaci Szkolne-
go Konkursu „Młode talenty”: Adrian Wielecki – beatbox, Pola 
Zhu i Oliwia Zypser - malarstwo i Anna Cholewik - gra na flecie 
oraz Marcin Spannbauer z zespołem. Mogliśmy oklaskiwać tak-
że występy koła wokalnego oraz szkolnych solistów.  

Ogółem w 2013 r. uzbieraliśmy sumę 7182,48 zł  i 2,6 euro, 
która tego samego dnia została przekazana Fundacji WOŚP.     
W tym roku wolontariuszkami w naszej szkole były: Adrianna 
Mazurek, Anna Moczała, Karolina Ajchler, Justyna Giel i Lidia 
Kłaptocz,  

Do zebrania powyższej sumy przyczynili się również rodzi-
ce, piekąc pyszne ciasta  i zajmując  się ich sprzedażą oraz dar-
czyńcy, którzy tradycyjnie wsparli akcję. Podczas całej imprezy 
towarzyszyli nam strażacy z Świętoszówki, prezentując pokazy 
pierwszej pomocy.  
Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia naszej akcji 
serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że choć w niewielkim 
stopniu, możemy wesprzeć szczytny cel Fundacji WOŚP i nieść 
pomoc potrzebującym. 

Anna Moczała, koło dziennikarskie  
przy Gimnazjum Jasienicy 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i młodzież  
Gimnazjum w Jasienicy 

serdecznie dziękują wszystkim osobom,  które wsparły naszą akcję 
 i pomogły  w organizacji XXI Finału WOŚP. 
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… Z   G Ó R K I … 
Rejestrem Długów go nastraszyć! 

 
 Przyszedł listonosz. Jak zwykle uprzejmy. Trady-
cyjnie nasz pies przywitał go za to bardzo nieuprzej-
mie. Listonosz przyniósł list. Priorytet, więc szybko 
otworzyłem i to, co najpierw przykuło moją uwagę, to 
wielkim, tłustym drukiem, na smutnym szarym tle – 
jak w jakimś nekrologu ogłaszającym ostateczne nie-
szczęście – groźnie i strasznie wyglądająca informacja 
(przepisuję w całości nie uwzględniając wielkości li-
ter): 
Informujemy również że nasza firma współpracuje z: 

KRAJOWYM REJESTREM DŁUGÓW 
Biura Informacji Gospodarczej S.A., 

z siedzibą we Wrocławiu  
przy ul. Armii Ludowej 21 

Zadrżałem. Zadygotało we mnie osłabione serce   
i inne narządy. Oczyma wyobraźni już widzę komor-
nika wynoszącego nasze liche sprzęty, licytującego, 
sklejany przez dwa pokolenia, dom… Już widzę tych 
łysych, z pałami, napuszczonych na mnie, by odebrać 
dług… Już czuję oddech dziarskich chłopców w ko-
miniarkach wywalających nocą drzwi… 
 Dopiero później dostrzegłem Wezwanie do za-
płaty i już normalnymi literami napisane wezwanie z 
kolejnymi groźbami: „Na podstawie art.  476 Kodek-
su… …jak również skierujemy sprawę na drogę po-
stępowania administracyjnego”, z którego się dowie-
działem, że mam uregulować należną, a nie zapłaco-
ną(!) sumę. Wyrok został wydany! Jednak żona znala-
zła, dzięki pomocy św. Antoniego, dowód wpłaty. 
Rzecz zakończyła się szczęśliwie – dla nas – po 
dwóch dniach. Nie licząc zszarpanych nerwów, table-
tek uspokajających, zbędnych opłat za telefon i gorz-
kiej refleksji: w jakim to świecie żyjemy?! 
 Myliliby ście się Państwo gdybyście sądzili, że au-
torem owych pogróżek jest jedna z wielkich firm (z 
którymi boje często toczy  Elżbieta Jaworowicz). Nic 
z tych rzeczy! To maleńka firma młodego, inteligent-
nego, zdolnego, zaradnego ale już bezczelnego (zgod-
nie z duchem czasu!) człowieka, która w one dni za-
oferowała mi  usługi i jeszcze tylko dlatego z Niej ko-
rzystam, że jestem stały w uczuciach (co zaświadczy 

moja jedyna i pierwsza żona), 
choć konkurencja nie śpi i ma 
oferty atrakcyjniejsze. Cóż - 
pomyłki się zdarzają. Mogłem i 
ja się pomylić (bo choroba, wy-
padek losowy, skleroza) – lecz 
tym razem pomylili się moi 
prześladowcy. I o to nie mam 
żalu. Staram się też zrozumieć 
sposób myślenia właściciela firmy: „Ja im pokażę! Ma 
się tę władzę nad wieśniakami! A nich płacą! Może nie 
trzymają starych dowodów wpłat! Postraszymy ich 
trochę Rejestrem Długów...” 

Drogi Panie Właścicielu! Choćbym nawet omył-
kowo nie zapłacił  (choć w pierwszej kolejności to Pan 
powinien sprawdzić, czy u Was wszystko w porząd-
ku!), to jeszcze nie powód, by wytaczać najcięższe 
działa! Jestem ciekaw w ilu domach wprowadził Pan 
zamęt i zdenerwowanie, bowiem forma, a i treść  „we-
zwania do zapłaty” są karygodne i skandaliczne!      
Z góry osądzające, Bogu ducha winnego, klienta! Li-
czę więc na opamiętanie i radykalną zmianę podejścia 
do bliźnich (choćby byli tylko petentami - prostacz-
kami), bo tak dalej postępując, nie tylko nie pozyska 
Pan nowych klientów, ale i tych starych może utracić! 
I nie pomogą nawet reklamy na płotach! 

 Mimo przeprosin niesmak i uszczerbek na zdro-
wiu pozostał… Gwoli ścisłości dodam jeszcze, że sie-
dziba firmy, która przyprawiła mnie o te traumatyczne 
przeżycia, znajduje się poza naszą gminą…   
                   Jeszcze roztrzęsiony Juliusz Wątroba 

 
P.S. Gdyby to tylko mnie dotyczyło, machnąłbym ręką 
i zakląłbym szpetnie na tego …, ale moje gołębie ser-
ce i troska o współbraci, nie pozwala mi przejść nad 
tym żałosnym faktem do porządku dziennego, bo ta-
kich, którzy otrzymali pisma identycznej  treści, było 
więcej…                                                    

  J.W. 

 
 

NI MA TAK ŹLE Z NASZYM STROJYM CIESZY ŃSKIM. 
 

Witóm piyknie! 
Ale sie to porobiło, kiei zeszły miesiónc, jednego wie-
czora redaktor, co to prowadzi ło pióntej tyn Telee-
xpress łoznajmił, że w Josiynicy, w gminie łurzyndni-
cy bydóm łobleczóni w strój regiónalny. I tu sie zaczył 
łogrómny krawal po naszych dziedzinach.  
Staro Cebulino, jak to łusłyszała, zaczyła łogrómnie 
przezywać: 
 – Stary, czyś ty słyszoł, co jo, że łurzyndniczki          
w gminie bydóm w czepcach chodzić!?  

 – Dyć to ni ma możne? – żeby wszyscy łurzyndnicy 
chcieli tyn piykny strój nosić na sobie! Dyć cieszynio-
cy to nie kumedyjańci ani cyrkowcy. Tutejsi ludzie    
w tyn strój sie nigdy nie przebiyrali, jyny łoblykali go 
z potrzeby serca, przywiónzanio i miłości do swoji 
Ziymi Cieszyńskij. Paradzili sie w nim na łuroczysto-
ściach rodzinnych, kościelnych i państwowych. Nosili 
go nie jyny na sobie, ale w sercu. To łoblyczyni towa-
rzyszyło naszym starkóm przez cały żywot, 
aż do grobu. str. 8  
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NI MA TAK ŹLE Z NASZYM STROJYM 
CIESZYŃSKIM 

 
Dyć jeszcze dzisio staro Kyniczka, kiero już z chałpy nie wycho-
dzi, bo jóm nogi nie chcóm nosić, kożdóm niedziele szrank łotwiy-
ro i tóm suknie ślóńskóm głosko. Naporynczyła też rodzinie, coby 
jóm w ni pochowali, coby też Pónbóczek wiedzieli, jak godo, że 
przyszła do niego z tej Ziymi, kieróm Łón stworzył ze swojigo łu-
śmiychu.  
I jak by tyn łurzyndnik, kiery nie czuje takij potrzeby móg go nosić 
z hónorym? 
 - I tu mosz recht – prawi stary Cebula. Mało kiedy sie z tobóm 
zgodzóm, ale dzisio ja. Bo mie sie zdo, że nasze łurzyndniczki sóm 
tak piykne w tym co majóm na sobie. Jakbych jo mioł co doradzić, 
to bych prawił tak, że majóm mieć ty szaty, w kierych chodzóm    
z przodku wykrote aż po pympek, a ze zadku jyno knefel. To jo 
godóm ci staro, fórt bych do łurzyndu chodził, bo tych spraw do 
załatwiynio miołbych kupe.  
- Na dioble łoszkliwy – prawi Cebulino, tóż ci sie trzeja brać na 
drugi świat, a ciebie jyno gupoty w głowie. Jo tu ło poważnych 
rzeczach godóm, coby żodyn nie myśloł znieważyć tego naszego 
stroju, kiery zdało sie ponikierym, że łodyndzie i straci sie razym  
z naszymi starkami, a łón żyje. Dyć sie podziwej wiela to bob pa-
raduje w nim, chocioż żodyn im nie kazuje, ale łóny to majóm za 
chyre, że mogóm se go nosić jak ich przodkowie.  
 
Pani Cebulino, mie sie też tak zdało, kie żech to łoglóndoł w tele-
wizorze, ale żech sie dowiedzioł, że żodno łurzyndniczka nie 
znieważy tego łobleczynio cieszyńskigo. Bydóm go łoblykać, ci 
łurzyndnicy co czujóm takóm potrzebe, coby prómować naszóm 
gmine na roztomajtych łuroczystościach, a nie po kancelaryjach   
w giminie. Zaś w budynku łurzyndu bydzie  stoł zaszklóny szrank, 
w kierym bydzie wyekspónowany tyn piykny strój cieszyński, co-
by kożdy wiedzioł, kiery tu bydzie załatwioł jakisikej sprawy łu-
rzyndowe, że je na Ziymi Cieszyńskij, kaj my sóm bogaci w strój, 
mowe i nasze stare zwyczaje. 
Tego żech jest pewny! 

J. N. Josiyniczanin 
„Nie dómy wóm spleśnieć kabotki, brucliki, 
nie dómy wóm was zakopać czepce i letniki. 
Bydymy was szkróbić, biylić i biglować, 
By was żywotnymi na dłógo zachować. 
Nie dómy wóm spocznyć w niepamiynci grobie. 
Bydymy was nosić nie jyny na sobie, 
ale też i w sercu, głymboko, jak nasi przodkowie. 
Nie dómy też zginyć naszej ślóńskij mowie.(…)” /Jan Chmiel/ 
 

Moji mie jsce 
 
Moji  miejsce na tej ziymi 
taki wielki, choć móm miynij, 
co Tyn ptoszek kruszek chleba, 
jako świynty kónsków nieba…  
 

Nale widzym stela dalij, 
nale przajym stela wiyncyj… 
Tóż mi stworo mlyka nalyj, 
a się na spóminki schyncym. 
 

Bo tustela widzym aże 
na sóm koniec świata tego… 
Japko se do kapsy wrażym… 
Nó i tukej znóm kożdego. 
 

I tu się Pónbóczk śmieje, 
tu pogrzeby i wiesiela, 
baba pod pierzinóm grzeje, 
bo my przeca sóm tustela! 
                               Juliusz Wątroba 
 
Słowniczek  gwarowy                                               
jako  - jak                                                   
konsek – kawałek                                                                     
nale – partykuła ale                                 
stela – stąd 
przoć – lubić, kochać 
stwora – kobieta 
tóż – więc, to 
spominki – wspomnienia 
kapsa – kieszeń 
tustela – stąd 
wrazić – włożyć, wsadzić 
tukej – tutaj 
wiesieli - wesele 
przeca - przecież 

Rada Rodziców, Dyrekcja Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
serdecznie zapraszają na uroczysty 

 

KONCERT  BIG   BA NDU 
pod kierownictwem Stanisława Urbana 

 

Koncert odbędzie się w dniu 19 lutego 2012r. ,  o godz. 17.00, 
w sali widowiskowej GOK-u w Jasienicy (przy Urzędzie Gminy). 

 

wstęp wolny 
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SPOTKANIE WIGILIJNE W GROD ŹCU 

Ostatnie w tym roku uroczyste przedświąteczne 
spotkanie członków grodzieckiego Koła odbyło się w 
sobotę 15. grudnia. Stało się już tradycją, że na miej-
sce spotkania wybrana została odświętnie przystrojo-
nej sala karczmy „Pod Beczką”. 

Głównym celem tego spotkania, było złożenie ży-
czeń świątecznych i noworocznych oraz wspólne ko-
lędowanie, przy akompaniamencie świetnego akorde-
onisty Józefa Ryrycha.  

Otwierając tę uroczystą imprezę, wiceprezes Irena 
Skrzyżala przywita licznie przybyłych członków Koła 
i zacnych gości: Janusza Pierzynę - Wójta Gminy Ja-
sienica, Agnieszkę Bronowską - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jasienicy, ks. Andrzeja Szczepa-
niaka -  proboszcza parafii rzymsko katolickiej w 
Grodźcu oraz Jadwigę Greń  - sołtysa Grodźca. Pierw-
szą część spotkania przeznaczono na omówienie 
spraw organizacyjnych. 

W nadchodzącym 2013. roku kończy się pierwszy 
czteroletni okres działalności koła, oraz pierwsza ka-
dencja zarządu. Aby przypomnieć obecnym dokonania 
za ostatni rok, wiceprezes Irena Skrzyżala zapoznała 
zebranych z efektami tegorocznej działalności. Popro-

szono też członków o zgłaszanie własnych propozycji 
tematów oraz imprez do przygotowywanego projektu 
planu pracy. Po części organizacyjnej i kolacji, zapro-
szeni goście złożyli wszystkim życzenia świąteczne i 
noworoczne, po czym uczestnicy spotkania przystąpili 
do wzajemnego składania sobie życzeń i łamania się 
opłatkiem. Główną część spotkania wypełniło wspólne 
śpiewanie kolęd, przy akompaniamencie wspomnia-
nego wcześniej muzyka J. Ryrycha.  

Na zakończenie prezes koła podziękował gościom 
za przybycie oraz za dotychczasową współpracę, wrę-
czając pani Agnieszce Bronowskiej dyrektor GOK 
oraz Wójtowi Gminy Jasienica Januszowi Pierzynie, 
Kalendarze Cieszyńskie na 2013. rok, wydane przez 
ZGMZC w Cieszynie. Serdeczne podziękowania skie-
rowano także do Józefa Ryrycha, za oprawę muzyczną 
spotkania. 

Zarząd dziękuje również Kindze Małeckiej, właści-
cielce lokalu za miłe przyjęcie i smacznie przygoto-
wane posiłki. 

Relację przygotował Edward Cichy 

 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE W ROZTROPICACH 
 

W dniu 18 stycznia 2013 roku w remizie w Roz-
tropicach, jak co roku, mieszkańcy spotkali się na 
spotkaniu opłatkowym, które tradycyjnie zostało 
zorganizowane przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń 
Wiejskich  oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Roztro-
picach. Licznie przybyli goście mogli obejrzeć „ja-
sełka” wystawione przez dzieci z Szkoły Podstawo-
wej w Wieszczętach oraz posłuchać kolęd i pastora-
łek w wykonaniu chóru parafii ewangelicko-
augsburskiej w Wieszczętach. W przyjaznej atmosfe-
rze, przy suto zastawionych stołach, roztropiczanie, 
przedstawiciele władz samorządowych oraz księża 
łamali się opłatkami, życząc sobie wszystkiego co 
najlepsze. Organizatorzy serdecznie dziękują przyby-
łym gościom, chórowi, występującym dzieciom i 
sponsorom: Spółdzielni Mleczarskiej „Biel-ser”, In-
stytutowi Zootechniki w Grodźcu, Panu Dawidowi Szymali, Pani Teresie Biel oraz Paniom przygotowującym 
posiłki - bez których to świąteczno-noworoczne spotkanie nie mogłoby się odbyć.  

Sołtys Ludwik Żbel 
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Wójt Gminy Jasienica 
 

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 
207 poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 

 
1. Przedmiotem zbycia jest niezabudowana nierucho-

mość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 
Jasienica, stanowiąca własność Gminy Jasienica, ob-
jęta księgą wieczystą BB1B/00046625/8 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII 
Ksiąg Wieczystych, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako dz. 1224/2 o pow. 0,5454 ha. Stanowi nieużytek 
porośnięty trawą, mocno zachwaszczony. Nierucho-
mość ta posiada nieregularny kształt, położona jest na 
terenie z lekkim spadkiem w kierunku północnym. 
Działka nie jest uzbrojona – istnieje możliwość przy-
łączenia mediów z sąsiednich działek. Na działce 
znajduje się słup energetyczny. W bezpośrednim są-
siedztwie znajdują się tory kolejowe od strony pół-
nocnej, od południa teren niezabudowany, od wscho-
du zabudowa użytkowa, usługowa i mieszkalna, od 
zachodu nieużytek. Dojazd do nieruchomości od ul. 
Cieszyńskiej drogą asfaltową oraz boczną drogą 
utwardzoną. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasieni-
ca, zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/263/2005 Ra-
dy Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogło-
szoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego nr 64 
poz. 1661 z dnia 23 maja 2005r., działka 1224/2 znaj-
duje się w terenie oznaczonym symbolem „12 PG” o 
podstawowym przeznaczeniu jako tereny działalności 
produkcyjno-gospodarczej, związanej z drobną wy-
twórczością, magazynami, składami, techniczną ob-
sługą rolnictwa, motoryzacji, budownictwa i rzemio-
sła.  
Dnia 21 stycznia 2013r. minął termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 
102 poz. 651 z późn. zm.). 
Obciążenia i zobowiązania: brak. 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2013r.       
o godzinie 12:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gmi-
ny Jasienica (I piętro) w Jasienicy. 

3. Cena wywoławcza netto 500.000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych 00/100 netto). Podana (wylicy-
towana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie 
powiększona o należny podatek VAT 23%. 

4. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto 
tj. 25.000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu do dnia 
27 marca 2013r. na konto Gminy Jasienica: Bank 
Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 
2000 0100. Dowód wniesienia wadium przez uczest-
nika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu. 

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczest-
nikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po 

odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowied-
nio: 
� odwołania przetargu, 
� zamknięcia przetargu, 
� unieważnienia przetargu, 
� zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

6. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
został podany do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Jasienica w dniu 07 grudnia 2012r., opublikowany na 
stronie internetowej www.bip.jasienica.pl. oraz w 
prasie lokalnej (Dziennik Zachodni) w dniu 07 grud-
nia 2012r.  

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestni-
ków przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej 
ceny wywoławczej.  
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani 
są do przedłożenia dokumentów stwierdzających toż-
samość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć 
stosowne pełnomocnictwo. 

9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem nega-
tywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustne-
go lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpie-
nia ponad cenę wywoławczą, a także jeżeli komisja 
przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia 
warunków przetargu. 

10. Wójtowi Gminy Jasienica przysługuje prawo za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek        
z ofert. 

11. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności 
w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej zwią-
zanej  
z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca. 

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy  
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, 
Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy,       
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

13. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w dro-
dze przetargu, podlega zapłacie nie później niż 7 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. 

14. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela 
Pani Marta Zmełty i Pani Gabriela Handzel-Gruda 
(Urząd Gminy Jasienica, pokój nr 105,  
tel. (033)     8152 231 wew. 126) w godzinach pracy 
Urzędu Gminy:  
od 700 do 1500 – poniedziałek, środa, czwartek,  
od 700 do 1600 – wtorek, 
od 700 do 1400 – piątek. 
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Kilka słów o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
 

Tradycyjne już na początku Nowego Roku pragnę 
poinformować Czytelników „Jasienicy” o działalności 
bibliotek z naszej gminy. Stwierdzam, że to był dobry 
rok w naszej pracy. Odnotowaliśmy wzrost liczby czy-
telników, z naszych placówek korzystało 2743 czytel-
ników, którzy odwiedzili biblioteki  28339 razy, wy-
pożyczając 58837 książek i czasopism. Oprócz wypo-
życzania książek, użytkownicy biblioteki korzystają 
na miejscu z księgozbiorów podręcznych, czasopism, 
komputerów oraz uczestniczą w różnych formach za-
jęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Odbywały się 
kursy komputerowe, warsztaty decoupage, warsztaty 
psychologiczne, spotkania literackie, autorskie, po-
dróżnicze itd., o  których pisałam w ciągu roku. 

Realizujemy nie tylko własne pomysły, ale bie-
rzemy udział w programach i akcjach ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych np. „Noc z Andersenem”, 
„Urodziny Kubusia Puchatka”, „Tydzień Biblioteki”. 

Biblioteka nadal uczestniczy w II rundzie Progra-
mu Rozwoju Bibliotek, dzięki czemu możemy korzy-

stać ze szkoleń i warsztatów doskonalących naszą pra-
cę, a także w Programie Fundacji Orange „Akademia 
Orange dla bibliotek”, która refunduje nam dostęp do 
Internetu. 

Zakup nowości wydawniczych, książek i audiobo-
oków oraz coraz szersza działalność biblioteki umoż-
liwia życzliwa postawa Wójta Janusza Pierzyny 
oraz Komisji Kultury i O światy z Przewodniczą-
cym Panem Janem Bateltem. Za wspieranie naszej 
działalności wymienionym wyżej osobom oraz 
Wszystkim, którzy z życzliwością odnoszą się do na-
szej pracy serdecznie dziękuję.  

Zapraszam mieszkańców gminy w progi wszyst-
kich naszych placówek bibliotecznych, gdzie możecie 
Państwo bezpłatnie korzystać z księgozbiorów, Inter-
netu i imprez bibliotecznych. 

Maria Hareńczyk 
Dyrektor GBP 

 

Jeszcze w świątecznym nastroju. 
 

Chociaż Święta Bożego Narodzenia minęły już 
dość dawno, to Ci którzy uczestniczyli w spotkaniach, 
jakie odbyły się w styczniu w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Jasienicy świąteczny nastrój mogli przeży-
wać nadal. 

Dnia 10 stycznia kolędowaliśmy z Panem Janem 
Chmielem i jego Zespołem Śpiewaczym ze Strumie-
nia. Wysłuchaliśmy znanych i mniej znanych polskich 
kolęd oraz innych pieśni, które zawarte są w śpiewni-
ku autorstwa Jana Chmiela pt.: „Cieszyńskimi dolina-
mi z ludowymi pieśniczkami”. Śpiew przeplatany był 
wierszami, wspomnieniami i skeczami, w wykonaniu 
zespołu. Uczestnicy spotkania chętnie włączali się do 
wspólnego śpiewu. 

Natomiast 23 stycznia gościliśmy Szkolne Koło 
Recytatorsko-Teatralne „Inspiracje” działające           
w Gimnazjum w Jasienicy. Młodzież pod opieką na-
uczycielki języka polskiego Joanny Surmy zaprezen-
towała program poetycko-muzyczny pt. ”I przyszła 
Miło ść…”. Wykonawcy przedstawili piękny, perfek-
cyjnie przygotowany montaż tekstów i pieśni, tema-
tycznie związanych z Bożym Narodzeniem. Występ 
zachwycił wszystkich uczestników spotkania, czego 
dowodem były gromkie brawa i gorące podziękowa-
nia. Uważam, że młodzi artyści zasługują, aby zostali 
wymienieni na łamach naszego miesięcznika. W pro-

gramie wystąpili: Ania Cholewik, Joanna Dziendziel, 
Kinga Huczko, Kamil Jamroziński, Weronika Kocu-
rek, Kasia Kowol, Wojtek Krzykowski, Kinga Lorań-
czyk, Marta Maciejewska, Marta Pękala i Karolina 
Ryrych.  

Raz jeszcze dziękuję młodzieży i Pani Joannie 
Surmie oraz Panu Janowi Chmielowi wraz z zespołem 
za wzruszające przeżycia i mile spędzony czas w bi-
bliotece. 

Maria Hareńczyk  
Dyrektor GBP 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy zaprasza wszystkich członków 

na spotkanie z okazji Dnia Kobiet w dniu 11.03. 2013r o godz. 1500. 
Spotkanie odbędzie się w Sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Jasienicy. 
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WARSZTATY WYROBU BI ŻUTERII 
 

W dniach 18-19 stycznia  2013 r., w Filii Gminne-
go Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Górnym, od-
bywały się warsztaty wyrobu biżuterii.  
Zajęcia dla młodzieży prowadziła instruktorka Kata-
rzyna Sikora. Technika filcowania na sucho była 
znana nam już wcześniej, jednak technikę profesjo-
nalnego wykonania wszelkiego rodzaju umocowań i 
zapięć kolczyków, naszyjników, bransoletek pokaza-
ła nam Pani Kasia, podczas tegorocznych warszta-
tów.  Swoje dzieła tworzy perfekcyjnie, a biżuterią 
zajmuje się od wielu lat. 

Następne warsztaty, tym razem dla osób doro-
słych, będą zorganizowane również w "Chacie Mię-
dzyrzecze".                                                     

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
 

    

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMISPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMISPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMISPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI 
 
Bardzo ciekawe spotkanie, z podróżnikami  Wiolettą 
Hutnik i Wojtkiem Ilkiewiczem zorganizowano w 
dniu 16.01.2013 r., w Filii Gminnego Ośrodka Kultury 
w Międzyrzeczu Górnym. Tematem były „Parki Na-
rodowe Stanów Zjednoczonych i Kanady”.  
Międzyrzeccy podróżnicy prezentowali świetne zdję-
cia, opowiadając o wrażeniach ze swoich wojaży. 
Przybliżyli nam  piękno krajobrazu, przyrody i kultury 
odwiedzanych miejsc. Ich barwne relacje pozwoliły 
przenieść się chociaż na chwilę, w tamten świat. Po-
dróżnicy wydali już dwie książki, w których opisują 
odwiedzane miejsca. Prowadzą też stronę internetową: 
www.wojtektravel.pl /indeks php.- wyprawy, a liczni 
fani mogą śledzić zawsze bezpośrednie relacje z ich 
wyjazdów. Na spotkanie przybyli nie tylko mieszkań-
cy Międzyrzecza i naszej gminy, ale również podróż-
nicy zaprzyjaźnieni z Wojtkiem i Wiolą, między in-
nymi żeglarz Janusz Słowiński z Bytomia, z którym 
planujemy, w „Chacie Międzyrzecze”  zorganizować 
następne spotkanie. W spotkaniu uczestniczył również 
znany podróżnik Piotr Pogon zdobywca Aconcagua, 
najwyższego szczytu Andów i Ameryki Południowej 

(6962 m n.p.m.) - uczestnik maratonów organizowa-
nych w  Nowym Jorku. Działa w fundacjach: Jaśka 
Meli oraz  Anny Dymnej. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 

 

PRZEDSWIĄTECZNIE W „CHACIE MI ĘDZYRZECZE” 
•••• „ Nie tylko religijne znaczenie świątecznych obrazów” - kolejne cykliczne „Spotkanie w kręgu światła”, pro-

wadzone przez ks. profesora Marka Uglorza, w dniu 28.12.2012 r. cieszyło się wielkim zainteresowaniem. 
•••• Ozdoby choinkowe, wydziergane szydełkiem przez Jadwigę Wiśniańską, to niezwykle pracochłonne dzieła, 

umieszczone w galerii, przyciągały wzrok wszystkich odwiedzających. 
•••• Na ekspozycji wystawione zostały również prace 

dzieci i młodzieży -  ozdoby choinkowe wykonane z 
papieru i bibuły karbowanej oraz wykonane techni-
ką filcowania. 

•••• Świąteczny nastrój wprowadzał program artystycz-
ny: 

- Uczniowie instruktora GOK Janusza Hochbau-
ma, grali na gitarach przepiękne kolędy.  

- Grupa młodzieży z Dominikiem Kowalweskim, 
grała i śpiewała pastorałki. 

- Przy śpiewie kolęd, w miłej atmosferze, uczest-
nicy składali sobie wzajemne życzenia świą-
teczne. 

Bernadeta Łuszczewska-Gruszka 
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W Mi ędzyrzeczu wydano drukiem kronikę parafialną 
1522 – 1939 

 
W niedzielę 27 stycznia 2013 roku w "Chacie Mię-

dzyrzecze" Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 
zorganizowało spotkanie, mające na celu zaprezento-
wanie nowej książki pt. "Inwentarz oraz kronika pa-
rafii i ko ścioła pw. św. Marcina w Międzyrzeczu 
1522-1939". Jest to kolejna publikacja, wydana przez 
Stowarzyszenie w ciągu ostatnich lat.  
Celem wydawnictwa jest udostępnienie zawartości 
oryginalnej kroniki parafialnej, założonej w roku 
1762, zawierającej informacje od roku 1522. Inicjato-
rem wydania kroniki parafialnej drukiem jest obecny 
proboszcz parafii ks. Witold Grzomba, natomiast 
opracowania całości podjął się bielski historyk dr Je-
rzy Polak. Warto dodać, że w sporej części oryginalna 
księga napisana jest w języku łacińskim oraz niemiec-
kim, przetłumaczenia obcojęzycznych tekstów doko-
nali Anna Mika (łacina) oraz  Piotr Kenig (język nie-
miecki). Skład komputerowy książki został wykonany 
przez Krzysztofa Wydrę, korekty dokonała Agata Re-
werska, a autorem zawartych w książce zdjęć portre-
tów proboszczów międzyrzeckiej parafii jest ks. Łu-
kasz Zych. Wiele prac nad książką zostało wykona-
nych przez wolontariuszy - członków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Międzyrzecza. 
  Jak we wstępie nowej pozycji wydawniczej pisze dr 
Jerzy Polak, adresatami tego opracowania są „przede 
wszystkim współcześni międzyrzeccy (i nie tylko) para-
fianie i następne ich pokolenia, które otrzymują potęż-
ny ładunek wiedzy o przeszłości historycznej swej pa-
rafii i miejscowości oraz dokonaniach tutejszych dusz-
pasterzy. Wiedzy ogromnej, znanej dotąd tylko bardzo 
fragmentarycznie z różnych regionalnych publikacji o 
charakterze popularno-naukowym. Wiedzy, która mo-
że być spożytkowana w różnych działaniach lokalnych, 
kościelnych i kulturalno-oświatowych, w umocnieniu 
tożsamości lokalnej i poszerzeniu świadomości histo-
rycznej, ale i duchowej międzyrzeczan…”. 
W związku z tym, że wydarzenie zbiegło się czasowo 
z 20. rocznicą pożaru zabytkowego drewnianego ko-
ścioła pw. św. Marcina, przed spotkaniem odprawiona 
została Msza św., podczas której homilię wygłosił by-
ły proboszcz międzyrzeckiej parafii ks. Józef Moczy-
gęba. 
W trakcie spotkania w "Chacie Międzyrzecze", które 
w imieniu wydawcy prowadzili Krzysztof Wiecze-
rzak, ks. Witold Grzomba oraz Leszek Mroczko pod-
sumowano wielomiesięczny okres prac nad książką, 
zaprezentowano jej zawartość, a także w podziękowa-
niu za wykonaną pracę wręczono symboliczne róże 
wszystkim członkom zespołu redakcyjnego.  
Po prezentacji książki zebrani wysłuchali wykładów 
ks. dra Karola Mozora oraz dra Jerzego Polaka.         
W dyskusji zabrali głos m.in. ks. Emil Dyrda z Za-
brzega oraz ks. Stanisław Śmietana z Czańca. 
W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, 
w tym m.in. poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, były 
proboszcz międzyrzeckiej parafii ks. Józef Moczygęba 

oraz jej były administrator ks. Stanisław Śmietana, dy-
rektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej ks. dr 
Grzegorz Klaja, senior parafii ewangelickiej w Mię-
dzyrzeczu ks. Jan Lech Klima, księża okolicznych pa-
rafii rzymskokatolickich, a także księża wywodzący 
się z Międzyrzecza. Uczestnikami byli też członkowie 
zespołu redakcyjnego, samorządowcy, dyrektor i na-
uczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mię-
dzyrzeczu, a także liczne grono mieszkańców. Oprawy 
muzycznej wydarzenia dokonał chór "Akord" z Miko-
łowa. Po zakończeniu spotkania organizatorzy zapro-
sili wszystkich na poczęstunek, podczas którego przy 
kawie i zimnych przekąskach można było kameralnie 
porozmawiać z członkami redakcji oraz zaproszonymi 
gośćmi.  
Druk książki uzyskał dofinansowanie ze środków Lo-
kalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” (PROW 
2007-2013 Oś 4. Leader Działanie 413) oraz ze środ-
ków programu współpracy Gminy Jasienica z organi-
zacjami pozarządowymi. 
Nową publikację można nabyć podczas imprez orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Między-
rzecza, a także wysyłając zapytanie na adres 
poczta@miedzyrzecze.org.pl 
Więcej informacji na ten temat na stronie 
www.ksiegi.miedzyrzecze.org.pl  

Leszek Mroczko 
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KONKURSY BOŻONARODZENIOWE 

W czwartek, 24. stycznia w filii GOK w Rudzicy, od-
był się kolejny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Chóry, 
zespoły wokalne, soliści, duety zaprezentowały na 
scenie przebogaty repertuar : od góralskiego kolędo-
wania poprzez klasyczne kolędy, po amerykańskie, 
świąteczne standardy. W sumie, na scenie pojawiło się 
ponad 300 osób! Po wysłuchaniu wszystkich wyko-
nawców jury w składzie: Jan Borowski, Andrzej Tro-
jak, Marek Sztefko postanowiło przyznać : 
w kategorii : 
przedszkola i klasy I - III  
• I miejsce dla Zespołu Wokalnego grupy 6 latków,    

z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasienicy; 
• II miejsce dla Zespołu "Pinezki", z Miejskiego Do-

mu Kultury "Włókniarzy" w Bielsku – Białej; 
• III miejsce dla Zespołu Wokalnego, z Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu. 
klasy IV - VI  
• I miejsce dla Kapeli "Beskidek", z Miejskiego Do-

mu Kultury "Włókniarzy" w Bielsku – Białej; 
• II miejsce dla Magdaleny Kowalczyk, z Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Międzyrzeczu; 
• III miejsce dla Daniela Szaro, solisty ze Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Ochabach. 
gimnazjum i ponadgimnazjalne 
• I miejsce dla Zespołu "DEMOW", z Młodzieżo-

wego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu;   
• II miejsce dla Zespołu "Niżej", z Miejskiego Do-

mu Kultury "Włókniarzy" w Bielsku – Białej;   
• III miejsce dla Zespołu Wokalno - Instrumental-

nego, z Gimnazjum w Jasienicy. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i zapra-
szamy na kolejny konkurs w przyszłym roku. 
 
W czwartek 17 stycznia w filii GOK w Rudzicy, odbył 
się X Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych. 
Na scenie, podczas konkursowych przesłuchań poja-
wiło się 11 zespołów z terenu gmin: Jasienica i Stru-
mień oraz zespół z MK PZKO Niebory (Czechy).  Ju-
ry w składzie: Sylwia Iskrzycka Puzoń, Grzegorz Si-
kora, Andrzej Trojak postanowiło przyznać:  
w kategorii : 
przedszkola i klasy I – III 
• I miejsce dla grupy, z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Międzyrzeczu; 
• II miejsce dla Teatrzyku Dziecięcego „Gapcio”,      

z MK PZKO Niebory; 
• III miejsce dla grupy, z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Wieszczętach ( 5 i 6 latki ); 
• III miejsce dla grupy, z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Wieszczętach ( klasza III ). 
klasy IV – VI 
• I miejsce dla grupy „Szwarne Dziecka”, z Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Iłownicy; 
• II miejsce dla grupy, z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Grodźcu; 
• III miejsce dla grupy, z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Rudzicy. 
gimnazja i ponadgimnazjalne 
      Nagroda specjalna dla grupy z Gimnazjum w Ma-
zańcowicach 
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DYŻURY W PUNKCIE KONSULTACYJNYMDYŻURY W PUNKCIE KONSULTACYJNYMDYŻURY W PUNKCIE KONSULTACYJNYMDYŻURY W PUNKCIE KONSULTACYJNYM    

GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JASIENICY 

JASIENICA 845 –BUDYNEK APTEKI     /WEJŚCIE OD TYŁU/  
TEL. 33 815 31 81 

    Przewodnicząca Komisji Renata Szczepańska 

Sekretarz 
Komisji 

Marta Szymlak 
poniedziałek  1400-1600 

Psycholog Katarzyna Jeżowska 
Kwaśny 

środa   800-1200
 

Psychoterapeuta Renata Mrzygłód 
wtorek  1430-1830

 

Psycholog Karolina Kawa 
sobota  900-1300

 

Psycholog Maria Kurdziel 
środa 1300-1900

 

 

Porady  
prawne 

Lubomira Zastawny 
poniedziałek   1500-1800

 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów    
i Inwalidów  Koła nr 21 w Jasienicy, serdecznie dzię-
kuje przedsiębiorcom i instytucjom, za  otrzymaną 
pomoc finansową i rzeczową, którą  przeznaczyliśmy  
na zorganizowanie  spotkania noworocznego dla 
członków koła  w dniu 17  stycznia 2013 r. 
Nasi życzliwi ofiarodawcy to: 
• ANDRZEJ SZIMKE , PHU „Jutrzenka”  w Jasieni-

cy; 
• JANUSZ CHOLEWIK , STOLARSTWO Janusz 

Cholewik w Jasienicy; 
• JAN  DOBISZ,  SPÓLKA JAWNA  DOFAG w Ja-

sienicy; 
• JAROSŁAW  TOMICZEK ,  SPÓŁKA CYWILNA 

TOMICZEK w Jasienicy; 
• STANISŁAW KALETKA ,  FIRMA KALETKA w 

Jasienicy; 
• KAROL KUKLA , AUTO GALERIA BADUM w 

Jasienicy; 
• JACEK PILCH ,  CERAMIKA PILCH w Jasienicy; 
• MIROSŁAW ZDOLSKI i RAFAŁ 

STRONCZYŃSKI , FIRMA AnRaMi w Jasienicy; 
• JANUSZ PIERZYNA  – WÓJTOWI GMINY 

JASIENICA; 
• AGNIESZKA BRONOWSKA  – DYREKTOR 

GOK; w Jasienicy 
• JOLANTA BABIARCZYK  – Przewodnicząca 

KGW w Jasienicy oraz jej załoga  przygotowująca  
obsługę kulinarną spotkania; 

• Zarząd BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO  w Jasieni-
cy; 

• Zarząd GMINNEJ SPÓŁDZIELNI  „SAMO-
POMOC CHŁOPSKA ” w Jasienicy. 

Dziękujemy za zaufanie . 
Przewodniczący  Koła 

Józef    Niesyt 

Koło  Łowieckie „Ślepowron” w Rudzicy 
Wyraża  swoją wdzięczność wszystkim, którym ochrona przyrody jest bliska. Dzięki Waszemu zaangażowa-
niu i przychylności podczas wspólnej zabawy w dniu 12.01. 2013 r. udało się zdobyć środki na dokarmianie 
dziko żyjącej zwierzyny oraz na działalność dydaktyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Szczególnie ser-
decznie dziękujemy:  
o Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycięstwo” w Jasienicy - Prezes Jerzy Czudek; 
o Firmie „Auto – Wan” –Mirosław Łaciok; 
o Paged Meble S.A. w Jasienicy; 
o Firmie „Masta” – Alicja Sypta z Bielska-Białej; 
o Firmie „Andar” – Anna i Dariusz Kawik; 
o Firmie „Aligator” – Aleksander Jankowski i Marek Gandzel; 
o Firmie „Martom” Marcin Gandzel i Tomasz Górniak; 
o Firmie  „Polszlif” z Rudzicy –Rudolf Budny;  
o Zespołowi wokalno-instrumentalnemu „Preludium” – Stanisław Kubaczka 
o Jackowi Rajbie,  za koncert muzyki irlandzkiej 
Dziękujemy serdecznie wszystkim  gościom, za uczestnictwo w naszej zabawie.  

„Darz Bór” 
Zarząd 
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POWIATOWE ŚWIĘTO SPORTU 

Dla ludzi sportu powiatu bielskiego jest to szcze-
gólny dzień. Zawodnicy tego dnia zostawiają sale 
treningowe, boiska, siłownie, baseny - trenerzy 
ubierają garnitury i wszyscy spotykają się w Biel-
sku – Białej, w Starostwie na POWIATOWYM 
ŚWIĘCIE SPORTU, na spotkaniu całego środowi-
ska sportowego z władzami samorządowymi biel-
skiego powiatu. 
 Za wyjątkowością tegorocznego spotkania prze-
mawiał fakt, że jest to już piętnaste spotkanie i jak 
powiedział na wstępie Starosta Bielski Andrzej 
Płonka: pamiętam doskonale nasze wszystkie do-
tychczasowe spotkania – i z satysfakcją zauważam, 
że jest jeden stały element, stały motyw naszych 
spotkań, a mianowicie, każdy kolejny rok jest lep-
szy od poprzedniego. Rzecz dotyczy nie tylko wyni-
ków sportowych, ale także szkolenia, organizacji 
klubów, a przede wszystkim infrastruktury sporto-
wej. Na terenie naszego powiatu powstają nie tylko 
ORLIKI, ale także hale sportowe, sale gimnastycz-
ne, wielofunkcyjne boiska i korty. To także będzie 
procentować w przyszłości 
Na noworocznym spotkaniu pucharami i talonami 
na nagrody rzeczowe uhonorowano najlepszych 
zawodników powiatu bielskiego oraz ich trenerów. 
Specjalne wyróżnienie otrzymał wójt Wilkowic 
Mieczysław Rączka za nagrody jakie otrzymała 
gmina w kategorii „Inwestor na Medal”, wyróż-
nienie to przyznawane jest inwestorom, za wyjąt-
kowe zaangażowanie w budowę i modernizację 
obiektów sportowych. Drugie wyróżnienie dla 
Wilkowic zostało przyznane w kategorii Sportowy 
Obiekt Roku 2012, za zrealizowaną inwestycję       
i budowę tras do narciarstwa biegowego w partiach 
szczytowych Magurki Wilkowickiej. Wyróżniona 
została także Gmina Jasienica - Wójt Janusz Pie-
rzyna - za budowanie i modernizowanie obiektów 
sportowych. Starosta Bielski uhonorował także 
przedstawicieli mediów: redaktor Magdę Fritz      
z Radia Bielska i redaktora Tomasza Giżyńskiego 
z Kroniki Beskidzkiej, a także sponsora wielu im-
prez sportowych firmę BRUGI . 
W prowadzonym przez Ministerstwo Sportu 
współzawodnictwie dzieci i młodzieży za 2012 rok 
bielski powiat na 364 sklasyfikowane powiaty 
uplasował się na wysokim 39 miejscu. Najwyżej 
sklasyfikowane gminy z naszego powiatu to: Cze-
chowice - Dziedzice, Szczyrk i Wilkowice, a naj-
wyżej punktowane kluby to: LKS KLIMCZOK 
BYSTRA, MKS SKRZYCZNE SZCZYRK I KS 
GÓRNIK CZECHOWICE…  

Specjalne jury wytypowało dwóch zawodników z powiatu 
bielskiego, które są naszymi „nadziejami olimpijskimi”. 
Zostali nimi Bartłomiej Kłusek  (skoczek narciarski)         
i Paulina Paszek (kajakarstwo). 
W spotkaniu środowiska powiatu bielskiego wzięli udział 
m. in. Eurodeputowana Małgorzata Handzlik, olimpij-
czycy, wójtowie i burmistrzowie, radni powiatu bielskie-
go, Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Roman 
Migdał, Wojciech Kudlik  Dyrektor Departamentu Roz-
woju Promocji i Sportu przy Ministerstwie Sportu i Tury-
styki oraz Ryszard Radwan Naczelnik Wydziału Sportu 
w Bielsku – Białej. 
Samo spotkanie rodziny sportowej powiatu bielskiego 
przebiegało w sympatycznej, ciepłej atmosferze, rozma-
wiano nie tylko o osiąganych wynikach sportowych        
w minionym roku, ale także snuto plany na przyszłość…  

Wśród wyróżnionych  nie zabrakło również przedstawi-
cieli Gminy Jasienica. A są nimi:  
Patrycja Nycz (skok o tyczce) UKS Olimp Mazańcowice   
- Mistrzostwa Polski Juniorów – III miejsce  (brązowy 

medal) 
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów – III miejsce  (brą-

zowy medal) 
Kamil Kupka (skok o tyczce) UKS Olimp Mazańcowice 
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Spale – III 

miejsce  (brązowy medal) 
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Krakowie- VI 

miejsce 
Trener: Piotr Krupiński 

Gratulujemy!!!  
opracowanie na podstawie www.starostwo.bielsko.pl 

Foto:  Artur Grabski 

Dyrektor ZSP w Wieszczętach,  
pragnie złożyć gorące podziękowanie  Radzie Rodziców  

za  wspaniałą organizację i przygotowanie balu szkolnego, 
który odbył się 19.01.2013 r. w OSP,   w Wieszczętach. 

Specjalne podziękowanie składam Pani Monice Naturskiej - przewodniczącej Rady Rodzi-
ców, za tak wielkie zaangażowanie i czas włożony w organizację całego przedsięwzięcia. 

Dochód z balu wyniósł 11 165,30 zł. 
Ilona Walach 
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V Josiynicki Świniobici 
 
 Tym razem w duecie – Bronisław Szalbot i  Andrzej Szimke, czyli SOŁTYS I PRZEWODNICZĄCY 
RADY SOŁECKIEJ, zachęcali przybyłych do biesiadowania i  wspólnej zabawy. Przy dźwiękach 
„PRELUDIUM” i wsparciu artystów „Jasieniczanki”, czas szybko upływał. Jak twierdzą znawcy: Zdjęcie to 
więcej niż tysiąc słów -  więc zobaczcie sami.  (red.) 

 

PODZIĘKOWANIE 
 

W dniu 11 stycznia, w Sołectwie Łazy odbyło się spotkanie opłatkowe. Organizatorzy serdecznie dziękują: 
sponsorom – Jerzemu Czudkowi, Czesławie i Markowi Grygierom, Ewie i Markowi Macurom, Krystianowi 
Kenigowi  oraz:   

- dyrekcji, nauczycielom i dzieciom, za piękny występ, 
 - Zespołowi „Echo Bielowicka”, za wspaniałe kolędowanie, 
 - Kołu Gospodyń Wiejskich, za przygotowanie poczęstunku oraz podanie go w strojach regionalnych, 
 - OSP Łazy, za udostępnienie sali 
 - wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.  

*** 
Mieszkańcy Sołectwa Łazy, składają serdeczne podziękowanie radnemu Karolowi Bierskiemu,  za zorga-
nizowanie spotkania opłatkowego, które zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady 
Gminy, księża parafii ewangelicko-augsburskiej i rzymsko-katolickiej, radny powiatowy J. Herzyk, Sołtys, 
Prezes OSP, Dyrektor SP Świętoszówka. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie  

w imieniu uczestników  Maria Szostok 
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PO RAZ SIÓDMY… SZANTY 
 

24 stycznia br. na parę godzin, aula IV Liceum Ogól-
nokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej, zamieniła 
się w olbrzymi żaglowiec, na którym pracowało wielu 
solistów i zespołów, prezentując zarówno dawne pie-
śni pracę marynarzy, jak i współczesną piosenkę że-
glarską. Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor 
Szkoły Mirosław Sapeta, życząc udanych występów   i 
wspaniałej zabawy. Główną organizatorką tego przed-
sięwzięcia była Janina Kula – opiekunka szkolnego 
koła LMiR. Wśród zaproszonych gości był m.in. Ry-
szard Radwan – Naczelnik Wydziału Kultury Fizycz-
nej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
sponsor tegorocznych nagród. 

 W konkursie wystąpiło aż 27 zespołów i solistów 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkoły 
podstawowe reprezentowała „Załoga Jasienica” – czy-
li członkowie koła wokalnego i jednocześnie Ligi 
Morskiej i Rzecznej, działających w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jasienicy.  
 Komisja konkursowa, której przewodniczącą była 
Beata Olma, nauczyciel w Państwowej Szkole Mu-

zycznej w Bielsku- Białej, wszystkich uczestników 
traktowała na tych samych zasadach tzn. nie było ka-
tegorii wiekowej. Nasz zespół zaprezentował piosenkę 
żeglarską pt. “Przyjaźń”, którą wyśpiewał III miejsce - 
tekst i muzyka Pan Piotr Morawski,. Gratuluję! Tak 
trzymać! 
 Konkurs był także lekcją historii. Licealiści – go-
spodarze ligowej imprezy przypomnieli nam datę 10 
lutego 1920 r. – kiedy to gen Józef Haller w Pucku 
dokonał symbolicznego aktu Zaślubin Polski z Mo-
rzem. Kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Ryrych „zapro-
sił” nas na statki handlowe, których był kapitanem, 
czyli jak się mawia na statku - „zaraz pierwszym po 

Bogu” i poprowadził nas po morzach i oceanach. 
To coroczne spotkanie w IV LO w Bielsku-Białej jest 
również okazją by spotkać się w gronie przyjaciół - 
miłośników rzek, mórz i oceanów - by powspominać 
chwile spędzone na wspólnych ligowych imprezach, 
wyjazdach oraz by … pośpiewać, bo „Piosenka w mo-
rze mknie”. 

Opiekun koła Alicja Iskrzycka 
 
 
 

Sukces Bielskiego Chóru Kameralnego 
 
27 stycznia Bielski Chór Kameralny otrzymał nagro-
dę Grand Prix ufundowaną przez  księdza kardynała 
Stanisława Dziwisza - metropolitę krakowskiego na 
XXII My ślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej Kolę-
dy i Pastorałki. Dyrygentce chóru Beacie Borowskiej 
przyznano nagrodę dla najlepszej dyrygentki festiwa-
lu, a Kazimierzowi Dudzie - który opracował dla 
BChK obowiązkową regulaminowo pastorałkę „My 
też pastuszkowie” (chór wyśpiewał nagrodę wykonu-
jąc tę pastorałkę) - za najlepszą aranżację tej pasto-
rałki. 
- Nasz sukces jest szczególnie ważny dla sporej grupy 
nowych osób, które pierwszy raz przeżyły emocje 
zwycięstwa - mówi Beata Borowska. - Zapraszamy 
do śpiewania i realizowania planów związanych w najbliższym czasie z jubileuszem 20-lecia naszego zespołu. 
Zachęcamy do współpracy szczególnie Panów. 

www.um.bielsko. pl 
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SPORT SZKOLNY 
 

Miesiące grudzień i styczeń , to tradycyjnie okres, w którym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
rywalizują ze sobą, o miano najlepszej w grach zespołowych oraz tenisie stołowym. Jako pierwsi do rywalizacji 
przystąpili piłkarze ręczni. W dniach 3 i 4 grudnia 2012 roku na halach sportowych w Mazańcowicach oraz Ja-
sienicy o tytuły mistrzowskie rywalizowały drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. Ostatecznie 
z zajęcia 1 miejsca oraz awansu do dalszego etapu rozgrywek, mogły się cieszyć drużyny dziewcząt z ZSP Ma-
zańcowice oraz chłopców z Jasienicy. 
Wyniki: 

Finał: 
ZSP Jasienica – SP Świętoszówka 14:7 
 
Klasyfikacja chłopcy 
 

Dziewczęta    
ZSP Jasienica – ZSP Wieszczęta 9:4 
ZSP Rudzica – ZSP Mazańcowice 4:12 
ZSP Rudzica – ZSP Jasienica 1:4 
ZSP Mazańcowice – ZSP Wieszczęta 12:5 
ZSP Jasienica – ZSP Mazańcowice 4:6 
ZSP Wieszczęta – ZSP Rudzica 2:5 
Klasyfikacja: 
1. ZSP Mazańcowice 
2. ZSP Jasienica 
3. ZSP Rudzica 
4. ZSP Wieszczęta 

Chłopcy 
Gr. A     
ZSP Mazańcowice – ZSP Iłownica 7:5  
ZSP Mazańcowice – ZSP Wieszczęta 13:4 
ZSP Iłownica – ZSP Wieszczęta 4:5  
Gr. B 
SP Świętoszówka – ZSP Rudzica 6:5 
SP Świętoszówka – ZSP Jasienica 6:10 
ZSP Rudzica – ZSP Jasienica 6:8 
Półfinały 
ZSP Mazańcowice – SP Świętoszówka 6:13 
ZSP Wieszczęta – ZSP Jasienica 5:14 

1. 
2. 
3-4 

 
5-6 

 

ZSP Jasienica 
SP Świętoszówka 
ZSP Wieszczęta 
ZSP Mazańcowice 
ZSP Rudzica 
ZSP Iłownica 

     
5 grudnia w hali przy Gimnazjum w 
Jasienicy do walki przystąpili szczy-
piorniści reprezentujący gimnazja      
z naszej gminy. W zawodach uczest-
niczyły reprezentacje szkół z Mazań-
cowic, Rudzicy oraz Jasienicy. Tym 
razem, z tytułów mistrzowskich mo-

gły się cieszyć drużyny dziewcząt 
z Gimnazjum w Rudzicy oraz 
chłopcy z Gimnazjum w Jasieni-
cy. 

Klasyfikacja 
Dziewczęta: 

1. Gimnazjum Rudzica 

2. Gimnazjum Jasienica 
3.   Gimnazjum Mazańcowice 

Chłopcy: 
1.  Gimnazjum Jasienica 
2.  Gimnazjum Rudzica 
3.  Gimnazjum Mazańcowice

3 stycznia 2013 roku, gospodarzem 
drużynowego turnieju tenisa stołowe-
go było Gimnazjum w Mazańcowi-
cach. Zawody rozgrywane były w ka-
tegoriach dziewcząt i chłopców. Do 
zawodów powiatowych awansowały 
po dwie drużyny w każdej kategorii. 
Zarówno wśród dziewcząt jak             

i chłopców, tytuły mistrzowskie 
wywalczyły drużyny z Jaworza. 
Do zawodów powiatowych awan-
sowały również reprezentacje 
dziewcząt   i chłopców z Gimna-
zjum w Rudzicy. 

Klasyfikacja dru żynowa 
Dziewczęta 

1. Gimnazjum Jaworze  
2. Gimnazjum Rudzica 
3. Gimnazjum Mazańcowice 
Chłopcy 
1. Gimnazjum Jaworze  
2. Gimnazjum Rudzica  
3. Gimnazjum Mazańcowice  
4. Gimnazjum Jasienica  

 

Również w Mazańcowicach, 8 stycz-
nia, odbył się drużynowy turniej teni-
sa stołowego, w którym wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych. Tym 
razem ,z awansu do zawodów powia-
towych mogły się cieszyć 

zespoły z Międzyrzecza oraz 
Mazańcowic. 

Klasyfikacja dru żynowa 
Dziewczęta: 
1.   ZSP Mazańcowice 
2.   ZSP Międzyrzecze 

3.   ZSP Rudzica 
Chłopcy: 

1. ZSP Międzyrzecze  
2. ZSP Mazańcowice  
3. ZSP Jasienica   
4. ZSP Rudzica 

Gospodarzem zawodów o mistrzostwo gminy w minikoszykówce, zarówno dziewcząt jak i chłopców, była 
szkoła w Grodźcu. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z Jasienicy, Rudzicy, Iłownicy, Jaworza oraz drużyna 
gospodarzy – Grodziec. W półfinałach powiatowych naszą gminę reprezentować będą drużyny z Jasienicy 
(chłopcy) oraz Jaworza (dziewczęta). 

Wyniki:  

Dziewczęta Chłopcy Klasyfikacja 
SP Jaworze – ZSP Jasienica 38:8 
ZSP Grodziec – ZSP Rudzica 9:24 
SP Jaworze – ZSP Grodziec 47:4 
ZSP Jasienica – ZSP Rudzica 14:16 
ZSP Jasienica – ZSP Grodziec 21:4 
SP Jaworze – ZSP Rudzica 21:12 

 

ZSP Jasienica – ZSP Iłownica 26:2 
SP Jaworze – ZSP Grodziec 40:0 
ZSP Jasienica – ZSP Rudzica 31:14 
ZSP Iłownica – SP Jaworze 0:37 
ZSP Grodziec – ZSP Rudzica 7:29 
ZSP Jasienica – SP Jaworze 19:16 

Dziewczyny 
1. SP Jaworze 
2. ZSP Rudzica   
3. ZSP Jasienica 
4. ZSP Grodziec 
 str.22   
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SPOTKANIE JASEŁKOWO-KOL ĘDOWE 
W piątek 11 stycznia w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wieszczętach, odbyło się spotkanie 
jasełkowo-kolędowe dla rodziców, których dzieci 
uczęszczają do tutejszego  przedszkola. Występ jaseł-
kowy przygotowały  grupy starszaków i średniaków, 
którym towarzyszył zespół muzyczny oraz  gitarowy 
pod kierunkiem nauczyciela muzyki Pawła Sowy. Cu-
downe melodie znanych,  chętnie słuchanych i śpie-
wanych kolęd ,  wprowadziły uczestników spotkania   
w uroczysty nastrój nasycony atmosferą minionych 
świąt.  

Autorką pomysłu tego rodzinnego spotkania, była 
Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Naturska,    
a nad przygotowaniem dzieci pracowały Beata Włoch 
i Anna Norymberczyk (grupa starszaków) oraz Alek-
sandra Gancarczyk (grupa średniaków). Scena- 

riusz opracowała i dostosowała do wieku dzieci Joan-
na Kenig. 
Bardzo serdecznie dziękuję Radzie Rodziców, która 
przygotowała to wyjątkowe spotkanie i zadbała o po-
częstunek dla uczestników, a także wszystkim nauczy-
cielom, którzy zaangażowali się w organizację przed-
stawienia. Wierzę, że czas spędzony na wspólnym ko-
lędowaniu i radowaniu się z występów dzieci, okazał 
się czasem zadowolenia i pozwolił podtrzymać świą-
teczny nastrój. 
Mam nadzieję, że wspólne spotkania rodziców, za-
równo przedszkolaków jak i dzieci w wieku szkolnym, 
ze swoimi pociechami, wejdą w harmonogram uroczy-
stości naszej placówki i staną się nieodłącznym ele-
mentem planu pracy na każdy rok szkolny. 

Dyrektor  ZSP w Wieszczętach - Ilona Walach 
 

SPORT SZKOLNY (ciąg dalszy) 
 

 ZSP Iłownica – ZSP Rudzica 7:10 
ZSP Jasienica – ZSP Grodziec 34:6 
SP Jaworze – ZSP Rudzica 16:9 
ZSP Iłownica – ZSP Grodziec 18:7 

Chłopcy  
1. ZSP Jasienica  
2. SP Jaworze 
3. ZSP Rudzica 
4. ZSP Iłownica  
5. ZSP Grodziec 

 
Turnieje minipiłki siatkowej rozgrywane były w dniach 21 oraz 23 stycznia bieżącego roku. Ich gospodarzem 
był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieszczętach. Do walki o miano najlepszej drużyny siatkarskiej przystąpi-
ło 5 zespołów chłopców i 4 zespoły dziewcząt. Turnieje rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Tym razem, 
gospodarze nie okazali się zbyt gościnni i zwyciężyli zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. 
Wyniki 
Dziewczęta Chłopcy Klasyfikacja 
ZSP Wieszczęta – ZSP Międzyrzecze 2:0 
ZSP Jasienica – SP Jaworze 0:2 
ZSP Wieszczęta – SP Jaworze 2:0 
ZSP Międzyrzecze – ZSP Jasienica 2:0 
ZSP Wieszczęta – ZSP Jasienica 2:0 
ZSP Międzyrzecze – SP Jaworze 0:2 

ZSP Mazańcowice – ZSP Międzyrzecze 0:2    
ZSP Jasienica – SP Świętoszówka 2:0 
SP Świętoszówka – ZSP Wieszczęta 0:2 
ZSP Jasienica – ZSP Mazańcowice 2:1 
ZSP Jasienica – ZSP Międzyrzecze 2:1 
ZSP Mazańcowice – ZSP Wieszczęta 0:2 
ZSP Mazańcowice – SP Świętoszówka 1:2 
ZSP Wieszczęta – ZSP Międzyrzecze 2:0 
ZSP Wieszczęta – ZSP Jasienica 2:1 
ZSP Międzyrzecze – SP Świętoszówka 2:0 
 

Dziewczyny 
1. ZSP Wieszczęta 
2. SP Jaworze 
3. ZSP Międzyrzecze 
4. ZSP Jasienica 

Chłopcy 
1. ZSP Wieszczęta 
2. ZSP Jasienica 
3. ZSP Międzyrzecze 
4. SP Świętoszówka 
5. ZSP Mazańcowice 

 
24 stycznia 2013 roku odbył się turniej siatkówki, w którym rywalizowały ze sobą reprezentacje szkół gimna-
zjalnych, w kategoriach dziewcząt i chłopców. Do walki o tytuł mistrzowski stanęły drużyny z Mazańcowic, Ja-
sienicy oraz Jaworza. Pierwsze miejsca oraz awans do kolejnego etapu rozgrywek wywalczyły zespoły z Jasie-
nicy – w kategorii chłopców, oraz z Jaworza – kategoria dziewcząt. 
Wyniki 
Dziewczęta Chłopcy Klasyfikacja 
G. Jasienica – G. Jaworze 0:2 
G. Jaworze – G. Mazańcowice 2:0 
G. Mazańcowice – G. Jasienica 0:2
  

G. Jasienica – G. Jaworze 2:0 
G. Jaworze – G. Mazańcowice 2:0 
G. Mazańcowice – G. Jasienica 0:2 

Dziewczęta 
1. Gimnazjum Jaworze 
2. Gimnazjum Jasienica 
3. Gimnazjum Mazańco-

wice 

Chłopcy 
1. Gimnazjum Jasienica 
2. Gimnazjum Jaworze 
3. Gimnazjum Mazańcowi-

ce 

 
Arkadiusz Sojka – koordynator sportu szkolnego 
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STRAŻACKA STATYSTYKA ZDARZE Ń W 2012 ROKU 
 

Miesięczne zestawienie zdarzeń w mieście 
Bielsko- Biała i powiecie bielskim w 2012 roku 

  Pożary  
Miejscowe 
zagrożenia  

Alarmy Fał-
szywe  

Zdarzeń 
(ogółem) 

styczeń  52  145 7 204 

luty  70  188 4 262 

marzec  234  119 7 360 

kwiecień  135  105 6 246 

maj  79 106 6 191 

czerwiec  36 136 7 179 

lipiec   40 187 9 236 

sierpień  94 171 9 274 

wrzesień  58 193 18 269 

październik  39 131 15 185 

listopad  48 139 13 200 

grudzień  65 88 15 168 

razem  950  1708 116 2774 

Zdarzenia w gminach w 2012 roku 

  Pożary Miejscowe 
zagrożenia  

Alarmy Fał-
szywe  

Zdarzeń 
(ogó-
łem)  

Bestwina  29 49 0 78 

m. Bielsko- Biała  440 964 78 1482 

Buczkowice  61 38 1 100 

Czechowice- Dz.  113 199 13 325 

Jasienica  66 147 5 218 

Jaworze  13 21 4 38 

Kozy  27 34 3 64 

Porąbka  76 101 4 181 

Szczyrk  15 34 3 52 

Wilamowice  62 41 4 107 

Wilkowice  48 80 1 129 

 

Wyjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych  
 z terenu gminy do zdarzeń w roku 2010 

OSP należące do ksrg  OSP nie należące do ksrg 

Gmina Jasienica 

Jasienica 83  Grodziec 21 

Mazańcowice 28  Iłownica 12 

Rudzica 32  Landek 7 

 Łazy 10 

 Międzyrzecze D. 7 

 Międzyrzecze G. 19 

 Roztropice 8 

 Świętoszówka 11 

 

 Wieszczęta 5 

źródło: www.straz.bielsko.pl

 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 z poź. zm. )  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Miejskiej  Spółka z o.o.  

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach  przy ul. Szarych Szeregów 2  ogłasza  zatwierdzoną  uchwałą nr XL/369/2009 
Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada  2009r. taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Taryfa dotyczy odbiorców usług 
wodociągowych świadczonych na terenie Gminy Jasienica przez PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie 

objętym w/w ustawą i będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.  

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 
 

Wyszczególnienie Cena/stawka 
netto 

Cena/stawka 
z 7% VAT 

Jednostka  
miary 

1/cena za 1 m3 dostarczonej  wody 5,60zł 6,05zł zł/m3 Wszyscy odbiorcy usług  

2/stawka opłaty abonamentowej - 
stałej 5,40zł 5,83 zł zł/odbiorcę/ 

miesiąc 
 

Wyszczególnienie Stała opłata 
netto 

Stała opłata z 
8% VAT 

Jednostka 
miary 

Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 
będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 121,92 149,96 zł/szt 
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AUTO-SERWIS inż. Wiesław Gadocha 
Rok założenia 1986 

ZAPRASZAMY!!! 

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
 

poniedziałek – piątek 800 1800
 

sobota 800 1400 

JAWORZE  ul. Bielska 551 (salon Renault) 

 tel. 33 8173330 w. 113 

 

 ZAPRASZA!!!  
Bar:  

• piwo, wódka 
• napoje ciepłe, napoje zimne 
• desery lodowe, przekąski barowe 

Organizujemy ponadto: 
• chrzciny, komunie 
• urodziny, jubileusze 
• stypy  
• spotkania firmowe 
• przyjęcia dla dzieci 
• i inne 

Zapewniamy kompleksową obsługę  w zakresie 
tradycyjnych dań Kuchni Polskiej!!! 

Dysponujemy dwiema salami!!! 
KONTAKT : 
Międzyrzecze Dolne 130 
tel. 33/815 56 54 / kom. 604 112 253 

www.gospodasekwana.pl 
MAMY WOLNE TERMINY NA MAJ!!!  

Telewizja cyfrowa  

naziemna i satelitar-

na 

„ROB-SAT” 
 

świadczy usługi instalacyjne 

♦ antenowe: satelitarne i naziemne  
♦ elektryczne 
♦ domofonowe 
♦ zbiorcze i indywidualne 

 

dodatkowo oferuję: 

- materiały instalacyjne wysokiej klasy 
- fachową obsługę z wieloletnim 

doświadczeniem 
- profesjonalną ekspertyzę 
- konkurencyjne ceny  

Husse. 
Szwedzkie karmy 
dla psów i kotów 
 

Od ponad 25 lat dostarczamy 
najwyższej jakości, szwedzkie karmy dla 
psów i kotów bezpośrednio do domów setek 
tysięcy naszych  Klientów w całej Europie 

 

www.husse.pl  

Zadzwoń po bezpłatny katalog produktów 
i próbk ę karmy      tel. 605 450 379 

 

Reklama w miesięczniku  

 „Jasienica” 

tylko  0,60 zł  za 1 cm2. 

Ogłoszenia drobne 

– 1 zł  - za słowo 

25 
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CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE  W JASIENICY  
LESZEK OBRACAJ 

zaprasza do siedziby przy ul. Cieszyńskiej 291 (Krzyżówka Jasienica-  parter) 

Oferujemy:  
UBEZPIECZENIA 

KOMUNIKACYJNE 
KREDYTY HIPOTECZNE 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – piątek  800-1800 

Sobota  800-1300 

 
POŻYCZKI EKSPRESOWE 

Telefon kontaktowy: Tel/fax 33 814 03 44,  601 818 841, 697 915 676 

 

„ M E T A L - M A X ”  
Rudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  CentrumRudzica  Centrum    

ul. Jana Chrzciciela 547,   tel.: ( 033)  815 45 84 
Poleca: 

� gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki 
� narzędzia ogrodowe 
� elektronarzędzia 
� artykuły elektryczne 
� artykuły spawalnicze 
� farby 

Zapraszamy 
Od poniedziałku do piątku    800 - 1630 
        sobota                                800 - 1330

 

MAJÓWKA W MI ĘDZYZDROJACH  
– MORZE BAŁTYCKIE  

Biuro Podróży „Lidia” zaprasza na 5 dniowy pobyt 
w Międzyzdrojach k/ Świnoujścia. 
Termin: 29.04-03.05.2013. Koszt całkowity: 
680zł/os. Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka. 
Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegi, 2 po-
siłki dzienne, 1 wycieczkę, 1 ognisko, ubezpiecze-
nie NNW, opłatę klimatyczną. Do plaży 100m. Po-
koje 1,2,3,4 osobowe.  

Zapisy do 20 lutego 2013r. 
Lidia Sztwiorok 33 815 29 16 lub 
692 405 825. Ilość miejsc ograniczona 

     
 

Zaprasza do Jasienicy na: 

 

� kurs weselny 

� taniec towarzyski 

� latino solo 

� lekcje „pierwszego 

tańca” 

     

Kontakt:  796 295 912 
e-mail: taniec.furora@gmail.com  
 

 
     

KWIACIARNIA 
„STOKROTKA” 

Międzyrzecze Górne  
ul. Centralna 175 (OSP) 

Tel.: 604 601 370 
Zapraszamy:   900-1630 
w soboty          900-1400 

POLECAMY:   
kwiaty cięte i doniczkowe, bukiety ślubne, upominki, per-
fumy, palmy i wieńce, znicze i wkłady, stroiki 

14141414 LUTY  LUTY  LUTY  LUTY –––– WALENTYNKI WALENTYNKI WALENTYNKI WALENTYNKI    

Dostarczamy kwiaty na telefon do domu klienta....    
     

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM 

SOPOT – termin 22.07.-27.07 2013r. (6 dni). Koszt 
całkowity 780zł/os. Wyżywienie we własnym zakresie. 

JASTRZĘBIA GÓRA – termin 16.08.-22.08 
2013r. oraz 25.08.-31.08  2013r. (7 dni) Koszt całkowity 

890zł/os. Trzy posiłki dziennie. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE DO 30.04.2013R.  
LIDIA SZTWIOROK  

tel. 33 8152916 lub 692 405 825  
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K W I A C I A R N I A  

W ŚWIĘTOSZÓWCE 
tel.:  603 604 333 

33 815 23 69 
Zapraszamy: 

codziennie:    800-1800 
sobota:                 800-1500 

niedziela               1200-1400 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

14 lutego WALENTYNKI 
Wiadomo, że w naszej kwiaciarni bę-

dzie dominował kolor bordowy.  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  � 
8 marca DZIEŃ KOBIET    

 

Zapraszamy więc: 
o zakochanych po piękne 

róże i nie tylko 

o wszystkich Panów po 
kwiaty cięte    i donicz-

kowe 
Jak zwykle będą wydłużone godziny handlu. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   UBEZPIECZENIA   

OBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAWOBRACAJ  STANISŁAW        
 

Oferujemy do ubezpieczenia: 
 

����Domy w pełnym zakresie  ���� OC firmy oraz 
od zdarzeń losowych i kradzieży ���� OC rolne ����   

OC przewoźnika ���� OC komunikacyjne,  
na życie i inne 

 
Agent firm:  TUR „WARTA” SA � PTU SA  � 
TU „Generali” SA  � HDI „Asekuracja” SA  � 
PZM SA � TU Compensa” SA � INTERRISK   

SA �   ALLIANZ SA. � UNIKA � 
 

Biuro mieści się w Świętoszówce 45 – naprzeciw 
Poczty i Przedszkola, za Hotelem „Pod Koroną”. 
Biuro czynne:         
od poniedziałku do piątku   900 - 1700 
w soboty                            1000  - 1300 

 
Kontakt telefoniczny: 609 509 970, 
697 981 573, (033) 827 63 53 (biuro), (033) 
815 31 12 (dom), 
FAX: (033) 827 49 19,   
adres email: ubezp_obracaj@interia.pl 

                   

����  Z A K Ł A D  P O G R Z E B O W Y  ����  

SZYMALA ALEKSANDER 
Świętoszówka, ul. Szkolna 138 

Tel.: 33 815 39 60 lub 33 815 33 45,  kom. 502 596 627;  fax: 33 815 20 20 

Pozostając z wyrazami szczerych kondolencji w chwilach żalu po stracie osoby bliskiej oferujemy najtań-
szy kompleksowy zakres usług: 

� autokarawan � wieńce i wiązanki � przewóz zwłok po terenie całego kraju �  
 sprzedaż  i  dostarczanie trumien � zabieranie zwłok na życzenie klienta do chłodni � 

� możliwość kremacji zwłok � 
I S T N I E J E  M O Ż L I W O Ś Ć  B E Z P R O C E N T O W E G O  K R E D Y T O W A N I A  U S Ł U G  

 

 

EKSPRESOWA NAPRAWA 
I WYKONANIE PROTEZ 

 
BIERY, ul. Ogrodowa 
TEL.:    504 131 134 

                                   33 819 48 77 

 

 
 

PROWADZIMY CZĘŚCI DO ZETORÓW, 
CIĄGNIKÓW I MASZYN ZACHODNICH 

 
43-385 Jasienica, ul. Porzeczkowa 14 
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09. 06. 

 Zespół Redakcyjny publikacji „Inwentarz oraz kronika parafii 
i kościoła pw. św. Marcina w Międzyrzeczu 1522-1939” 

KONKURSY BOŻONARODZENIOWE  14 

13 6 


